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Дорогі аграрії !
З почуттям особливої поваги щиро і сердечно вітаю з професійним святом –
Днем працівників сільського господарства.
Це свято усіх тих, хто розумом і руками, серцем і душею, у селі і в місті щодня
долучається до важливих аграрних справ. Це свято дбайливих господарів,
незалежно від форм власності та господарювання.
Отож, зичу вам і вашим сім’ям міцного здоров’я, щастя і благополуччя, ділової
удачі, гарної погоди, щедрих врожаїв!
З повагою
Директор департаменту
агропромислового розвитку
Львівської облдержадміністрації

Юлія ШОПСЬКА
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Щиро вітаю всіх працівників
сільського господарства
із професійним святом!

Львівська Аграрна палата має нагоду віддати
належну шану людям, які
взяли на себе найважчу ношу – працювати на землі та годувати Україну.
Висловлюємо Вам вдячність за самовіддану та невтомну працю. Бажаємо Вам
міцного здоров’я та радості.
Хай Ваша праця принесе щедрі плоди, у Ваших домівках буде мир, спокій,
достаток і велике людське щастя. У цей святковий день вклонімося матінці-землі
за те, що вона у нас є!
Дякуємо тим, для кого робота в полі залишається сенсом цілого життя.

З повагою
Президент Львівської Аграрної палати

Павло Музика
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Агровиробники, науковцi
та громадськість обговорили
актуальні питання розвитку
органічного сільського
господарства на Львівщині
29 жовтня в с. Оброшино із ініціативи комісії з сільського розвитку і
агропромислової політики Громадської ради при Львівській ОДА відбулося
засідання комісії у форматі круглого столу на тему: “Пріоритети розвитку
органічного сільського господарства і державна підтримка виробників у Львівській
області”.
Участь в круглому столі прийняли агровиробники, науковці, представники
громадськості.
Із вступним словом до учасників круглого столу звернувся директор Інституту
сільського господарства Карпатського регіону НААН Олег Стасів і директор
Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Юлія Шопська.
У своєму виступі Юлія Шопська розповіла про регіональні програми
підтримки виробників органічної сільськогосподарської продукції.
Власні пропозиції щодо інструментів вирішення проблемних питань учасникам
круглого столу представили агровиробники області та керівники кооперативів.
Важливі питання стосувалися доступу до земельних ресурсів, наданню пільгових
кредитів, розвитку внутрішнього споживчого ринку області.
Участь в круглому столі і власні пропозиції щодо підтримки розвитку
виробників органічної продукції на регіональному рівні представили президент
Львівської Аграрної палати (ЛАП) Павло Музика і голова управи ЛАП Ігор Вуйцик.

Джерело: Львівська Аграрна палата
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У Львові відбувся
спеціалізований тренінгнавчання фермерів
фінансової грамотностi
З метою покращення доступу аграріїв до фінансових ресурсів шляхом
використання інноваційних технологій, громадська спілка «Національний центр
розвитку
агрофінансування»
розпочала
серію
тренінгів
для
сільськогосподарських товаровиробників із фінансової грамотності. Один із
таких тренінгів відбувся 28-29 жовтня у Львові.
На відкритті заходу у Львові 28 жовтня були присутні радник з розвитку
аграрних ринків проєкту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»
Олександр Осовець, перший заступник голови Львівської облдержадміністрації
Василь Лозинський та директор Департаменту агропромислового розвитку
Львівської облдержадміністрації Юлія Шопська.
Консультанти ГС «Національний центр розвитку агрофінансування»
презентували агровиробникам інноваційний продукт для пошуку фінансування
– електронний Кабінет Аграрія від компанії «AgriAnalytica». Аграрії навчались,
як зареєструватись в онлайн системі, як знайти необхідну інформацію щодо
напрямів державної підтримки, перелік та зразки необхідних документів та як
сформувати заявку на отримання державної фінансової підтримки, як через
Укрдержфонд, так і через уповноважені банки, які представлені на платформі.
Представники банків також поінформували учасників тренінгу
про
фінансові продукти для агровиробників, розміщені на платформі, вимоги до
позичальників та як подавати онлайн заявки до банку на отримання
фінансування через Кабінет Аграрія.

Під час практичних занять консультанти Агрофінцентру Роман Розмус,
Олексій Тарарненко та Олександр Осовець надавали допомогу учасникам
тренінгів у формуванні та подачі реальних заявок від фермерських
господарств на отримання фінансування через електронний Кабінет
Аграрія.

Відзначимо, що реєстрація сільгосптоваровиробників України у «Кабінеті
аграрія» на сайті Агроаналітики дає змогу безоплатного доступу до інформації
про всі державні програми підтримки сільського господарства Урядом. Після
реєстрації у «Кабінеті Аграрія» сільськогосподарські товаровиробники заносять
дані про своє підприємство по розділах, що представлені.
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Це робиться з метою формування
в подальшому сільськогосподарських
програм щодо підтримки тих чи інших
напрямків сільського господарства.
Після реєстрації, сільськогосподарські
виробники і переробники можуть
стати членами Громадської Спілки
«Національний
центр
розвитку
фінансування».
Члени даної громадської спілки
будуть мати такі переваги:
Члени даної громадської спілки будуть мати такі переваги:
- онлайн подача документів та заявок на кредити до всіх банків України, що
працюють із сільськогосподарськими програмами, маючи їх повний опис у себе в
онлайн-кабінеті;
- отримання інформації та онлайн подачі документів для участі у Грантових
проектах, що працюють в Україні з їх повним описом та вимогами до учасників
(проект USAID та інші);
- онлайн доступ до інвесторів, як вітчизняних так і іноземних, що готові
фінансувати чи інвестувати у вітчизняних сільгосптоваровиробників, з повною
інформацією про інвесторів та їх вимогами до сільгосптоваровиробників;
- онлайн доступ до постачальників і виробників матеріальних ресурсів для
сільського господарства (міндобрива, ЗЗР, хімія, миючі засоби, ветпрепарати і т.д.),
споживачів та покупців сільськогосподарської продукції, а також компанійтрейдерів.
Участь у тренінгу прийняв уповноважений Львівської Аграрної палати в
Перемишлянському районі Тарас Мартиняк.
Джерело: Львівська Аграрна палата
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Визначено агровиробииків,
які претендують на державну
підтримку на Львівщині
30 жовтня в Департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації
проведено чергове засідання Конкурсної комісії щодо визначення учасників
виконання
заходів
Комплексної
програми
підтримки
та
розвитку
агропромислового виробництва Львівської області у 2019 році.
На виконання заходів якої з обласного бюджету виділено 18,8 млн.грн.
6 переможців бізнес-планів набули право одержати пільгові кредити в сумі
2,1 млн.грн на розвиток аграрних проектів. Зокрема, переможцями конкурсу став
учасник ФГ«Агро-Воля», яке займається вирощуванням огірків у відкритому
грунті та їх переробкою, що є унікальною для нашої області. Крім цього,
перемогу отримали бізнес-проекти із вирощування ягід та равликів (СФГ «Ягоди
Лонок», ТзОВ «Зубр», ФОП Борис), переробки молока (СОК «Молочно-сирна
компанія «Екогал» та оновлення матеріально-технічної бази (ФГ«ДВІ»).
Крім того, Конкурсною комісією надано право на фінансову підтримку
підприємствам, які займаються виробництвом органічної сільськогосподарської
продукції, у вигляді часткового відшкодування вартості сертифікації органічного
виробництва ТзОВ «Органічний сад», ТОВ «Перший органічний росадник» та
ТОВ «Ангелі органік» на суму 38,6 тис.грн.
Загалом з початку року підтримку отримали 69 господарства суму
13,9 млн.грн, з них освоєно 10,9 млн.грн.
Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації

Джерело: www.freshbusinessexpo.com
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В рамках Міжнародного
економічного форуму обговорили
питання ефективного управління
земельними ресурсами
1 листопада у Львові у межах подій другого дня ХІХ Міжнародного
економічного форуму при підтримці проекту Світового банку відбулась аграрна
дискусійна панель «Ефективне управління земельними ресурсами».
Участь у заході прийняв голова Львівської облдержадміністрації Маркіян
Мальський, який в рамках події підписав Меморандуму про співпрацю та
партнерство між Львівською обласною державною адміністрацією і ТзОВ
«Агропорт Україна».
В рамках дискусійних панелей форуму учасники за участю заступниці
директора Департаменту Мінагрополітики Олени Альшанової та проектного
менеджера Офісу реформ при Кабінеті Міністрів Андрія Мартина обговорили
актуальні питання стосовно інституційної реформи системи управління
земельними ресурсами, напрямами реформування функції Держгеокадастру.
Актуальними були доповіді присвячені системі надання безоплатної правової
допомоги від директора координаційного центру з надання правової допомоги
Міністерства юстиції України Олексія Бонюка та заступника начальника
Головного територіального управління юстиції у Львівській області Наталії
Куманської-Нор.
Важливими були також доповіді власника групи компаній “Шувар» Романа
Федишина щодо земельної реформи та директорки Департаменту
агропромислового розвитку Львівської ОДА Юлії Шопської.
Активно обговорювалися питання просторового планування та управління
земельними ресурсами ОТГ реалізовані в рамках проекту USAID «Підтримка
аграрного і сільського розвитку». Презентовано карту дистанційного зондування
посівів сільгоспкультур у Львівській області.
Участь у дискусійній панелі прийняли агровиробники області, президент
Львівської Аграрної палати Павло Музика, голова управи ЛАП Ігор Вуйцик.

Джерело: Львівська Аграрна палата
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Громадськість підтримала реалізацію
проекту Lviv Smart Region
6 листопада у Львові відбулося засідання комісії з питань міжнародної
технічної допомоги та міжнародного співробітництва Громадської ради при
Львівській облдержадміністрації.
В рамках засідання комісії громадський діяч Орест Лопата представив
інформацію про перспективний проект для регіону Lviv Smart Region, що
дозволить оптимально реалізувати підходи спрощеного доступу громадськості до
суспільно важливої інформації.
Проект передбачає реалізацію ряду програмних модулів ЕкоЛіс, Енергетика
Он-лайн, Sms-щоденник, мобільний додаток для АПК Lviv Smart Public ECO
Market (LS-PEM) та інші.
Основним завданням LS-PEM є створення спеціалізованого веб-порталу з
метою автоматизації збуту і доставки до кінцевого споживача органічної
сільськогосподарської продукції через ефективне об’єднання зусиль малих та
середніх агроформувань (юридичних осіб і фізичних осіб, фермерів, кооперативів
та інших інституцій аграрного ринку Львівщини) в єдиний кооперативний
ланцюг.
Члени комісії громадської ради одностайно проголосували в підтримку
реалізації проекту Lviv Smart Region із відповідним зверненням до голови
Львівської облдержадміністрації.
Джерело: Львівська Аграрна палата

Керівник департаменту агропромислового
розвитку Львівської ОДА розпочала виїзні
наради у райони області

24 жовтня директорка Департаменту агропромислового розвитку Львівської
облдержадміністрації Юлія Шопська розпочала виїзні наради у райони області.
Відтак, цього тижня, керівник департаменту спільно з начальником відділу
розвитку аграрної інфраструктури, земельних відносин Тетяною Борушок
здійснили виїзд у Пустомитівський район. Там провели спільну зустріч-нараду з
керівниками господарств району та обговорили питання їх діяльності.
Серед відвіданих підприємств – фермерські господарства «Малинівка»,
«Агротем», «Мандзюк і К», «Загірянське», «Західний равлик», ТзОВ
«Карпатський Водограй».
Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації
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На Львівщині з нагоди
професійного свята
привітали працівників
харчової промисловості
18 жовтня у Львівській обласній державній адміністрації представники влади
привітали фахівців галузі із нагоди Дня працівників харчової промисловості.
Участь в урочистостях прийняли перший заступник голови Львівської ОДА
Василь Лозинський, директор Департаменту агропромислового розвитку
Львівської ОДА Юлія Шопська, керуючий справами Львівської обласної ради
Валентин Харлов, працівники підприємств харчової промисловості регіону.
Найкращих фахівців галузі із нагоди свята відзначено почесними грамотами
обласної ради, облдержадміністрації та департаменту агропромислового розвитку
області.
Грамотами Львівської обласної ради нагородили таких осіб:
Шумила Миколу Миколайовича – старшого майстра дільниці готової
продукції ТзОВ «Родинна ковбаска»;
Козія Богдана Васильовича – слюсаря-ремонтника відділу теплопостачання
та водопідготовки ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня «Для людей – як для
себе!»;
Клепача Руслана Богдановича – директора ТОВ «Апі-Трейд»;
Лева Івана Миколайовича – головного інженера ТзОВ «Агропобутсервіс»;
Теребенця Руслана Олеговича – майстра виробництва ТзОВ «ТД
«ЛембергМіт»;
Бережницьку-Дику Лесю Іванівну – головного економіста ТзОВ
«Молокозавод «Самбірський»;
Паздерську Мирославу Ярославівну – апаратника борошномельного
виробництва філії АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»
«Львівський комбінат хлібопродуктів»;
Луцик Надію Євгенівну – начальника зміни Рава-Руського МПД ДП
«Укрспирт».
Почесною грамотою облдержадміністрації нагородили:
Зеленяка Романа Михайловича – технолога цеху з виробництва
хлібобулочних виробів ТзОВ «Родинна ковбаска»;
Іваненко Тетяну Ігорівну – головного технолога ТзОВ «Галицький Пекар»;
Каліщука Родіона Родіоновича – техніка-технолога ТзОВ «Лемберг Міт»;
Мазепу Сергія Богдановича – механіка цеху фасування олії ПП «Оліяр»;
Удовиченко Любов Іванівну – заступника директора з якості
ТОВ «Карпатські мінеральні води».
Джерело: Львівська Аграрна палата
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У Львові при підтримці ОБСЄ
відбувся регіональний тренінг
із управління проєктами

5 листопада у Львові при підтримці Координатора проектів ОБСЄ в Україні в
рамках Проєкту “Зміцнення спроможності Уряду України та організацій
громадянського суспільства ефективно співпрацювати” відбувся регіональний
тренінг: «Розробка та управління проєктами, що фінансуються за державні
кошти».
Участь у тренінгу прийняли представники органів влади та громадськості із
областей Західної України, зокрема голова управи Львівської Аграрної палати Ігор
Вуйцик.
В рамках тренінгу розглядалися питання ефективного управління проєктами,
планування діяльності в рамках проєкту, бюджетування проєктних пропозицій.
Актуальною в рамках тренінгу була також інформація стосовно калькуляції
операційних та адміністративних витрат проєктів.

Джерело: Львівська Аграрна палата

Джерело: www.ufexpo.com.ua
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Вже четвертий рік поспіль Львівщина прийматиме аграріїв з усіх регіонів
України та з-за кордону в рамках IV Міжнародної агропромислової виставки
EuroAGRO. Наш регіон обраний невипадково для проведення такої аграрної події,
нам є що показати і є про що розповісти нашим гостям. До прикладу, на початок
2019 року зафіксовано зростання виробництва сільськогосподарської продукції
майже на 5%, відродження села є одним з пріоритетів, про який турбується і
вболіває обласна влада, також ми нарощуємо потужності у ягідництві та сімейних
молочних фермах, постійне введення в дію інвестиційних проектів. Саме тому
Організатори виставки ПрАТ «Гал-ЕКСПО» запрошують всіх аграріїв до співпраці
та участі у Міжнародній агропромисловій виставці «EuroAGRO», що
відбудеться 12-14 листопада у Львові, ВЦ «Південний-ЕКСПО»,
вул. Щирецька, 36.
EuroAGRO – це професійний майданчик, де вітчизняні виробники мають
можливість продемонструвати свої досягнення у сфері сільського господарства та
ознайомитися із новітніми технологіями та рішеннями європейського аграрного
ринку, знайти партнерів для бізнесу та залучити інвестиції, взяти участь у
дискусійних майданчиках та обговорити перспективи та можливі проблеми в
українському сільському господарстві.
Міжнародна агропромислова виставка відбувається за підтримки Львівської
обласної державної адміністрації, зокрема Департаменту агропромислового
розвитку Львівської області, Львівської Аграрної Палати, ТОВ «РСП «ШУВАР»,
профільних організацій та асоціацій, а також численних профільних ЗМІ.
Запрошуємо всіх бажаючих до участі та співпраці!
Контакти
Організатора:
(032)
297-06-28,
0673329252,
e-mail:
n.n.galexpo@gmail.com
Більше новин на https://www.facebook.com/euagro/
Джерело: www.galexpo.com.ua/agro
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XIII спеціалізована виставка
«АгроТехніка-2020» запрошує
Час проведення: 3–5 березня 2020 р.
Місце проведення: Арена Львів, вул. Стрийська, 199, м. Львів.
Організатор: ТОВ «Експольвів», (032) 244-18-88 (багатоканальний).
Компанія «ЕКСПОЛЬВІВ» запрошує взяти участь у XIII спеціалізованій
виставці «АгроТехніка-2020», що є єдиною виставкою такої тематики у
західному регіоні України і відбуватиметься у Львові 3–5 березня 2020 р., у
приміщенні
«Арена
Львів»,
вул.
Стрийська,199.
Основна мета проведення весняної виставки – надання можливості
місцевим сільгоспвиробникам, фермерам вибрати та придбати техніку,
запчастини та комплектуючі на початку посівної кампанії. Агровиставка у Львові
допоможе керівникам сільгосппідприємств та фермерських господарств
розібратись в різноманітті сільгосптехніки, наочно оцінити пропозиції,
проаналізувати можливості, співвідношення якості і ціни.
Тематичні розділи виставки:
1. Сільгосптехніка, обладнання, комплектуючі, запчастини, сервіс
2. Обладнання для тваринництва та переробки біомаси
3. Засоби захисту рослин, добрива, насіння
4. Сучасні технології та проекти у сільському господарстві.
Учасники виставки – виробники та продавці сільгосптехніки, обладнання,
запчастин, засобів захисту, добрива та насіння з різних областей України.
Відвідувачі виставки – фермери, керівники сільгосппідприємств,
агрофірм, агромагазинів, західного регіону України.
Виставка
«АгроТехніка»
призначена
для
фахівців,
виробників
сільгосппродукції,
представників
фермерських
господарств,
сільгосппідприємств, агрофірм, торговельних організацій. Відвідувачі виставки
отримають сучасну
інформацію про стан сільськогосподарського ринку,
ознайомляться з новими продуктами та технологіями, а також налагодять
контакти, порівняють та об’єктивно оцінять пропозиції аграрного комплексу.
В рамках виставки будуть проводитися супутні заходи (конференції,
семінари, круглі столи, презентації) за участю Департаменту агропромислового
розвитку Львівської ОДА та учасників виставки.
Увага! Формується програма роботи супутніх заходів під час роботи
виставки. Просимо зголошуватися з темами семінарів та презентацій!
Детальна
інформація
про
проект
та
архів
заходів
на
сайті:www.agt.expolviv.ua
Джерело: www.expolviv.ua
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Кабмін затвердив положення та склад
Координаційної ради з питань розвитку
мікробізнесу
28 жовтня Уряд на своєму засіданні на виконання Указу Президента України
від 17 жовтня Уряд затвердив положення про Координаційну раду з питань
розвитку мікропідприємництва. Мета діяльності ради – покращення умов для
розвитку підприємництва, зокрема роботи фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Кабінет Міністрів України також вдосконалив процедуру відбору майбутніх
чиновників. Відтепер тестування кандидатів на посади буде проводитися в Центрі
оцінювання Національного агентства України з питань державної служби, що
означає більш зручне та організоване тестування для усіх учасників, а також
зменшить витрати часу конкурсних комісій та покращить прозорість оцінки
результатів кандидатів.
Джерело: www.kmu.gov.ua

Компенсація за насіння:
у фермерів є ще місяць, щоб її отримати
Держава через банки компенсує 80% від вартості насіння вітчизняного
виробництва. Отримати гроші можуть фермери, якщо їхній прибуток, що не
перевищує 20 млн грн за останній рік.
Подати заявку в банк на компенсацію насіннєвого матеріалу можна до
1 грудня 2019 року. Усього на реалізацію цієї програми держава передбачила
80 млн грн. За державною програмою наразі працює 29 банків.
Джерело: www.landlord.ua

Держпродспоживслужба проводить громадське
обговорення проекту секторального плану
державного ринкового нагляду на 2020 рік
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 р.
№ 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних
планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання»
Держпродспоживслужба оприлюднила проект секторального плану державного
ринкового нагляду на 2020 рік та обґрунтування до нього з метою проведення
громадського обговорення.
Пропозиції до проекту плану приймаються до 15 листопада 2019 року
включно на електронну адресу: rn@dpss.gov.ua або у письмовому вигляді за
адресою: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.
Детальніша інформація за посиланням: www.consumer.gov.ua
Джерело: www.consumer.gov.ua
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Що сільськогосподарський
товаровиробник включає до доходу?
ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу платників, що дохід
сільськогосподарського
товаровиробника,
отриманий
від
реалізації
сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її
переробки (крім підакцизних товарів, за винятком виноматеріалів виноградних
(коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30), вироблених на підприємствах
первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які
використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції),
включає доходи, отримані від:

реалізації продукції рослинництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які
належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або
надані йому в користування, а також продукції рибництва, виловленої (зібраної),
розведеної, вирощеної у внутрішніх водоймах (озерах, ставках і водосховищах),
та продуктів її переробки на власних підприємствах або орендованих
виробничих потужностях;

реалізації продукції рослинництва на закритому ґрунті та продуктів її
переробки на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

реалізації продукції тваринництва і птахівництва та продуктів її переробки
на власних підприємствах або орендованих виробничих потужностях;

реалізації сільськогосподарської продукції, що вироблена із сировини
власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального
розміщення переробного підприємства.
У разі, коли сільськогосподарське підприємство утворюється шляхом
злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення, у рік такого утворення
до суми, отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного
виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів, за винятком
виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 – 2204 30),
вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств
вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для
виробництва готової продукції), включаються також доходи, отримані протягом
останнього податкового (звітного) періоду від надання супутніх послуг:

послуги із збирання врожаю, його брикетування, складування, пакування та
підготовки продукції до збуту (сушіння, обрізування, сортування, очистка,
розмелювання, дезінфекція (за наявності ліцензії), силосування, охолодження),
які надаються покупцю такої продукції сільгосппідприємством – виробником
(з моменту набуття права власності на таку продукцію за договором до дати її
фактичної передачі покупцю);
16
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послуги з догляду за худобою і птицею, які надаються її покупцю
сільгосппідприємством – виробником (з моменту набуття права власності на таку
продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

послуги із зберігання сільськогосподарської продукції, які надаються її
покупцю сільгосппідприємством – виробником (з моменту набуття права власності
на таку продукцію за договором до дати її фактичної передачі покупцю);

послуги з відгодівлі та забою свійської худоби і птиці, які надаються її
покупцю сільгосппідприємством – виробником (з моменту набуття права власності
на таку продукцію до дати її фактичної передачі покупцю).


Джерело: “Дебет-Кредит”

Експорт агропродукції до країн
ЄС зріс майже на 40%
Протягом січня-серпня поточного року експорт вітчизняної агропродукції до
країн ЄС зріс на 37,9% – до 7 млрд євро, порівняно з аналогічним періодом
минулого року. Про це повідомляється у звіті Європейської комісії.
Зокрема, у серпні обсяги експорту в грошовому еквіваленті зросли на 10% –
до 198 млн євро, порівняно із серпнем минулого року.
Джерело: www.me.gov.ua

Земельний кадастр заповнений
на 73%
Уряд в рамках земельної реформи удосконалює роботу кадастру, зокрема,
покращує наповнення і доступність. Про це повідомив заступник міністра розвитку
економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький.
Зараз кадастр наповнений на 73% і триває процес відкриття даних, зокрема за
вересень-жовтень публічними стали ряд нових шарів і 100% рішень
територіальних органів та висновків про розгляд проектів землеустрою.
Також була представлена Національна інфраструктура геопросторових даних
(НІГД). Ця система буде об'єднувати інформацію про різні об'єкти в єдиній
картографічній основі. З її допомогою органи і громадяни зможуть отримати якісні
онлайн сервіси. Основні принципи НІГД: – всі просторові і метадані є відкритими,
безкоштовними і у вільному доступі; – просторові дані публікуються в тому
вигляді і тому рівні якості, в якому вони були створені; – адміністратор збирає
метадані, адмініструє геопортал ніде і забезпечує зручний пошук даних; – власники
даних зобов'язані оприлюднювати свої просторові дані на своїх сайтах і
геопорталів.
Джерело: www.agropolit.com
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Дорослі українці їдять лише 50%
рекомендованих овочів і 30% фруктів та ягід
Дорослі українці споживають лише половину кількості овочів (174 грама
проти рекомендованих 300 грам на день) і менше 30% фруктів і ягід (83 грами
проти 300 грамів на день) від рекомендованих для користі здоров’я кількостей.
Міжнародною дослідницькою компанією Ipsos з ініціативи компанії Danone в
Україні було проведене національне дослідження сучасної харчової структури
українців. У дослідженні брали участь 1232 людини у віці від 1 до 60 років.
Експертизу дослідження надала Асоціація дієтологів України.
«Результати дослідження споживання їжі у 2018-2019 роках показали, що
дорослі споживають надмірну кількість борошняних продуктів – 474 грами на
добу, при цьому рівень споживання молочних продуктів у кілька разів нижчий, ніж
рекомендований, а також менше норми споживається рідина – (500 мл на день).
Українці споживають надзвичайно мало бобових – 9 грам проти рекомендованих
75 грам та лише чверть рекомендованої кількості горіхів та насіння – 8 грам проти
30 грам», – зазначається у публікації.
Також українці споживають вдвічі більше рекомендованої кількості солі –
9,7 грама замість рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я
(ВООЗ) 5 грамів. Чоловіки споживають на 17% більше солі, ніж жінки – на
10,7 грама проти 8,9 грамів.

Джерело: www.agrotimes.net

В Україні запустили сайт
щодо земельної реформи

В Україні запущено інформаційний ресурс, який дає відповіді на актуальні
запитання щодо земельної реформи в Україні.
Сайт інформує про складові земельної реформи, надає роз’яснення для
землевласників, орендарів та потенційних покупців земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, наводить цікаву статистику та містить
корисні посилання.
Дізнайтеся більше про земельну реформу за посиланням –
http://zemelnareforma.info/.
Джерело: www.me.gov.ua
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АПК назвали однією з найпривабливіших
галузей для інвестицій
Згідно даних опитування Американської торгової палати (American Chamber
of Commerce, AmCham Ukraine), сільське господарство, IT, а також традиційна і
відновлювальна енергетика є найбільш привабливими для інвестицій галузями.
За даними опитування, 82% компаній планують розширювати свій бізнес в
Україні в найближчі п’ять років, тільки 5% вказали, що не мають таких планів,
а 13% не змогли дати чіткої відповіді.
Також, 88% учасників опитування очікують зростання доходів, зокрема –
третина очікує зростання на 10%, ще майже стільки ж – більш ніж на 10%,
збільшення більш ніж на чверть очікують 7% опитаних.
Окрім того, говорячи про майбутнє підвищення заробітних плат, 46%
представників великого бізнесу висловили плани підвищення їх на 5-10%, ще
близько третини – більш ніж на 10%.
Водночас, 74% учасників опитування зауважили, що найбільшим бар’єром
для бізнесу є суди, 51% – податкові органи, 48% – правоохоронні органи. При
цьому 41% учасників опитування зазначили, що стикалися з корупцією в Україні
протягом останнього року, ще 48% негативно відповіли на це питання.
За словами головного виконавчого директора Horizon Capital Олени
Кошарної, 84% учасників опитування вважають, що влада має намір відкривати
ринок України для іноземних інвестицій, 16% дотримуються протилежної думки.
Близько половини учасників опитування ведуть бізнес в Україні понад
20 років, 41% – понад 10 років.
Джерело: www.agro-business.com.ua

Кількість зайнятих
у сільському господарстві осіб
за вісім років скоротилася на чверть
Протягом восьми років кількість зайнятих у сільському господарстві осіб
скоротилася майже на 25% – з 690,5 тис. осіб у 2010 році до 516 тис. осіб у 2018му (в тому числі найманих працівників – 481,3 тис.). Про це свідчать дані
Держстату України.
Змінилася за ці вісім років також кількість сільгосппідприємств. Так, у 2010
році їх налічувалося 49 тис., у 2011 відбувся різкий спад – до 39,9 тис., а в
наступні роки відбулося зростання до 48,7 тис. суб’єктів господарювання (без
урахування лісового та рибного господарств).дприємств.
Протягом 2018 року великими сільгосппідприємствами було реалізовано
продукції на 54,8 млрд грн (10,4%), середніми – на 272,2 млрд грн (51,9%),
малими – 198,1 млрд грн (37,7%).
Джерело: www.agrotimes.net
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Алгоритм отримання матеріального забезпечення
за рахунок коштів Фонду соцстрахування
1. Отриманий у закладі охорони здоров’я листок непрацездатності працівник
передає до уповноваженої особи на підприємстві (кадровика, табельника або
бухгалтера) для заповнення зворотної сторони листка непрацездатності
(визначення страхового стажу застрахованої особи та кількості днів, за які буде
надаватись матеріальне забезпечення).
2. Листок непрацездатності передається на розгляд комісії (уповноваженого) із
соціального страхування підприємства, установи, організації, яка приймає рішення
щодо призначення матеріального забезпечення (відмови в призначенні
матеріального забезпечення).
3. Бухгалтерія страхувальника нараховує суми матеріального забезпечення
застрахованим особам та оформляє заяву-розрахунок.
4. Страхувальник подає заяву-розрахунок до робочого органу виконавчої
дирекції Фонду за місцем реєстрації та на її підставі отримує фінансування від
Фонду на свій окремий поточний рахунок.
5. Після отримання фінансування страхувальник виплачує матеріальне
забезпечення застрахованим особам у найближчий після дня призначення
допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати.
Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі в
формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату
заробітної плати (доходу). Фонд здійснює фінансування матеріального
забезпечення, починаючи з шостого дня непрацездатності, до відновлення
працездатності або встановлення інвалідності. Перші п’ять днів оплачуються за
рахунок коштів роботодавця.
Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від розміру
страхового стажу та становить:
- 50 % середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають
страховий стаж до 3 років;
- 60 % середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають
страховий стаж від 3 до 5 років;
- 70 % середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають
страховий стаж від 5 до 8 років;
- 100% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають
страховий стаж понад 8 років;
- 100 % середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які
мають пільги відповідно до законодавства.
Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі
матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за
період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, та складає 100 % середньої
заробітної плати незалежно від розміру страхового стажу.
Джерело: www.agrotimes.net
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Особливості оплати праці
за вечірні та нічні години

Держпраці у Дніпропетровській області нагадує, що тривалість робочого
часу, режим роботи, час відпочинку згідно з ст. 13 Кодексу Законів про працю
(КЗпП) визначається колективним договором та правилами внутрішнього
трудового розпорядку, також графіками роботи у разі змінної роботи. Якщо
графіком виходу на роботу (графіком змінності) працівників передбачена робота в
нічний час, то її тривалість включається в тривалість роботи (зміни) працівника.
Компенсацією роботи в таких умовах є доплата за роботу в нічний час. При цьому
така доплата здійснюється за фактично відпрацьовані години в нічний час.
Відповідно до ст. 108 КЗпП, робота в нічний час оплачується в підвищеному
розмірі, який встановлюється генеральною, галузевою (регіональною) угодами та
колективними договорами, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну
годину роботи в нічний час. Це мінімум, який встановлений законодавством.
Проводити оплату за роботу в нічний час нижче цієї межі або взагалі не
оплачувати роботу в нічний час не можна. За порушення мінімальних трудових
гарантій, до яких відноситься оплата за роботу в нічний час, відповідно до ч.4
ст.265 КЗпП передбачено штраф у розмірі 10 мінімальної зарплати за кожного
працівника, щодо якого скоєно порушення. Доплату за нічний час необхідно
проводити за підсумками кожного місяця незалежно від облікового періоду.
Ддоговірні норми щодо встановлення, зокрема, доплати за роботу у вечірній
час визначені Генеральним і галузевими (регіональними) угодами.
Генеральною угодою передбачена доплата за роботу у вечірній час при
багатозмінному режимі в розмірі 20% годинної тарифної ставки (посадового
окладу) за кожну годину роботи в такий час.
Також у Держпраці зауважили, що багатозмінний режим роботи - це такий
режим, коли на підприємстві робота протягом доби виконується в дві і більше
зміни, тривалість кожної з них не повинна бути менше встановленої
законодавством тривалості робочого дня.
Джерело: “Дебет-Кредит”
21

2019 / № 19 (114)

До кінця 2019 року Держгеокадастр
планує завершити інвентаризацію земель
сільгосппризначення держвласності
на 1018,9 тис. га
До кінця 2019 року Держгеокадастр планує завершити інвентаризацію земель
сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею
1018,9 тис. га. Основними етапами цього процесу є топографо-геодезичні роботи,
державна реєстрація земельних ділянок у ДЗК та затвердження технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.
Показники станом на 6 листопада 2019 року:
-проведення топографо-геодезичних робіт на земельних ділянках – 801,3 тис.
га (79%) (за тиждень +38,7 тис. га (+4%));
-державна реєстрація земельних ділянок у ДЗК – 499,1 тис. га (49%) (за
тиждень +135,6 тис. га (+13%));
-затвердження
технічної
документації
із
землеустрою
щодо
інвентаризації земель – 328,4 тис. га (32%) (за тиждень +106,2 тис. га (+11%)).
Наразі здійснення топографо-геодезичних робіт, затвердження технічних
документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель та державна реєстрація
земельних ділянок у ДЗК тривають. Аби простежити динаміку змін, що
відбуваються протягом тижня, дані оновлюються щосереди.
Джерело: www.kmu.gov.ua

Джерело: www.forum.techdrinks.info
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Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області
з офіційного веб-сайту Держгеокадастру України
Номер
лота

Кадастровий номер

41699

4622482000:18:000:0113

41678

Площа
га

Адреса

Львівська область,Мостиський район,
натериторії Дидятицької сільської
ради(замежаминаселеного пункту)
4622484400:07:000:0012 13.9000 Львівська область,Мостиський район,
Маломокрянська сільська рада
9.8241

Цільове
призначення

Дата аукціона

Дляведення
товарного

02.12.2019
11:00

сільськогосподарського

виробництва
Дляведення
товарного
сільськогосподарського

02.12.2019
11:00

виробництва

41680

4622482000:18:000:0112

30.4318 Львівська область,Мостиський район,
натериторії Дидятицької сільської
ради(замежаминаселеного пункту)

41764

4624887200:02:000:0525

4.5000

41766

4624883900:15:000:0653

11.4180

41770

41778

4624282800:05:000:0325

4624282800:06:000:0155

6.0812

7.0305

Дляведення
товарного
сільськогосподарського

02.12.2019
11:00

виробництва

Львівська область,Сокальський
район,Стенятинська сільська рада
(замежаминаселеного пункту)

Дляведення
товарного
сільськогосподарськ
ого виробництва

03.12.2019
11:00

Львівська область,Сокальський
район,Варязька сільська рада(за
межаминаселеного пункту)

Дляведення
товарного

03.12.2019
11:00

Львівська область,Самбірський
район,натериторії Городищенської
сільської ради(замежаминаселеного
пункту)
Львівська область,Самбірський
район,Городищенська сільська рада

сільськогосподарського

виробництва
Дляведення
товарного
сільськогосподарського

03.12.2019
11:00

виробництва
Дляведення
товарного
сільськогосподарського

03.12.2019
11:00

виробництва

42133

4620987200:21:000:0195

0.1891

Львівська область,Городоцький
район,Речичанська сільська рада

Дляведення
товарного
сільськогосподарського

04.12.2019
11:00

виробництва

42135 4620987200:21:000:0194

0.1947

Львівська область,Городоцький
район,Речичанська сільська рада

Дляведення
товарного
сільськогосподарського

04.12.2019
11:00

виробництва

42136

42065

4620987200:26:000:0039

4620380700:04:007:0048

1.4024

4.5544

Львівська область,Городоцький
район,Речичанська сільська рада

Львівська область,Бродівський
район,Вербівчицька сільська рада

Дляведення
товарного
сільськогосподарського

виробництва
Дляведення
товарного
сільськогосподарського

04.12.2019
11:00

05.12.2019
11:00

виробництва

42067

4622781200:09:001:0001

19.2247

Львівська область,Жовківський
район,Воле-Висоцька сільська рада

Дляведення
товарного
сільськогосподарського

05.12.2019
11:00

виробництва

42069

4622781200:08:000:0277

10.0088

Львівська область,Жовківський
район,Воле-Висоцька сільська рада

Дляведення
товарного
сільськогосподарського

05.12.2019
11:00

виробництва

Джерело: www.land.gov.ua
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Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області
з офіційного веб-сайту Держгеокадастру України
Номер
лота

Кадастровий номер

Площа
га

Адреса

Цільове
призначення

Дата аукціона

42115

4620987200:07:000:0026

1.4031

Львівська область,Городоцький
район,Речичанська сільська рада

Дляведення
товарного

04.12.2019
11:00

сільськогосподарського

виробництва

42116

4620987200:10:000:0048

3.8835

Львівська область,Городоцький
район,Речичанська сільська рада

Дляведення
товарного
сільськогосподарського

04.12.2019
11:00

виробництва

42119

4620987200:11:000:0126

1.4790

Львівська область,Городоцький
район,Речичанська сільська рада

Дляведення
товарного
сільськогосподарського

04.12.2019
11:00

виробництва

42125

4620987200:13:000:0427

0.1215

Львівська область,Городоцький
район,Речичанська сільська рада

Дляведення
товарного
сільськогосподарськ
ого виробництва

04.12.2019
11:00

42127

4620987200:13:000:0428

0.1217

Львівська область,Городоцький
район,Речичанська сільська рада

Дляведення
товарного

04.12.2019
11:00

сільськогосподарського

виробництва

42130

42131

4620987200:13:000:0429

4620987200:19:000:0060

0.2302

2.0392

Львівська область,Городоцький
район,Речичанська сільська рада
Львівська область,Городоцький
район,Речичанська сільська рада

Дляведення
товарного
сільськогосподарського

виробництва
Дляведення
товарного
сільськогосподарського

04.12.2019
11:00
04.12.2019
11:00

виробництва

Львівська область,Городоцький
район,м.Городок,вулиця
Ю.Березинського

03.08

05.12.2019
11:00

Львівська область,Городоцький
район,м.Городок,вулиця
Ю.Березинськогo

03.07

05.12.2019
11:00

Львівська область,Городоцький
район,м.Городок,вулиця
В.Чорновола

07.01

05.12.2019
11:00

0.0527

Львівська область,Буський район,
смт.Красне,вулиця Золочівська

03.07

06.12.2019
11:00

4620655300:05:002:0413

0.0527

Львівська область,Буський район,
смт.Красне,вулиця Золочівська

03.07

06.12.2019
11:00

4620655300:05:002:0415

0.0526

Львівська область,Буський район,
смт.Красне,вулиця Золочівська

03.07

06.12.2019
11:00

41861

4620910100:29:013:0065

0.7846

41855

4620910100:29:013:0064

0.7901

41658

4620910100:29:009:0269

0.1898

41851

4620655300:05:002:0414

41849

41842

Джерело: www.land.gov.ua
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Oголошення про проведення земельних аукціонів у Львівській області
з офіційного веб-сайту Держгеокадастру України
Номер Кадастровий номер
лота
42122 4620655300:04:001:0033

Площа
га
10.0001

Адреса

Цільове
призначення

Дата аукціона

Львівська область,Буський район,
Красненська селищна рада

Дляведення
товарного

09.12.2019
11:00

сільськогосподарського

виробництва

42128

4621883200:10:000:0004

12.0000

42134

4622185900:20:000:0010

13.4380

Львівська область,Золочівський
район,Жуківська сільська рада

Дляведення
фермерського
ггосподарства

09.12.2019
11:00

Львівська область,Кам'янка-Бузький
район,Стародобротвірська сільська
рада

Дляведення
товарного

09.12.2019
11:00

сільськогосподарського

виробництва

42138

4623980900:05:000:0432

5.5341

Львівська область,Радехівський
район,Бишівська сільська рада

Дляведення
товарного
сільськогосподарськ
ого виробництва

09.12.2019
11:00

42190

4621585900:04:000:0596

1.5040

Львівська область,,Жидачівський
район,Вільховецька сільська рада,

Дляведення
фермерського
господарства

10.12.2019
11:00

42191

4621583600:01:000:1134

3.2661

Львівська область,Жидачівський
район,Зарічненська сільська рада

Дляведення
товарного

10.12.2019
11:00

42207

4621583600:01:000:1131

4.3509

Львівська область,Жидачівський
район,Зарічненська сільська рада

сільськогосподарського

виробництва
Дляведення
товарного
сільськогосподарського

10.12.2019
11:00

виробництва

42184

4623982500:05:000:0349

56.5446

Львівська область,Радехівський
район,Немилівська сільська рада

Дляведення
товарного

10.12.2019
11:00

сільськогосподарського

42495

4625383200:02:000:0090

виробництва
Львівська
область,Стрийський
район,
Дляведення
21.9180
Ланівська сільська рада
товарного

12.12.2019
14:00

сільськогосподарського

виробництва
42496

4625383200:02:000:0093

24.3160 Львівська область,Стрийський район, Дляведення
Ланівська сільська рада
товарного

12.12.2019
14:00

сільськогосподарського

виробництва
42486

4623310300:08:000:0453

16.9112 Львівська область,Перемишлянський
район,Бібрська міська рад

Дляведення
товарного

12.12.2019
11:00

сільськогосподарського

виробництва
Джерело: www.land.gov.ua
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9 грудня відбудуться земельні
аукціони з продажу права оренди
земельних ділянок із водними
об’єктами на Львівщині

На аукціон з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними
об’єктами, який відбудеться 09 грудня 2019 року, виставлено ще чотири лоти.
З метою ефективного та раціонального використання водних об’єктів,
збільшення надходжень до місцевих бюджетів Департамент екології та природних
ресурсів Львівської обласної державної адміністрації оголошує земельні торги у
формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними
об’єктами, які відбудуться 09 грудня 2019 року о 11.00 год. за адресою: м. Львів,
вул. Стрийська, 98.
Департаментом екології та природних ресурсів підготовлено ще чотири лоти
(ставок та земельна ділянка, на якій він розташований) до продажу права оренди на
земельних торгах, а саме:
•
Ставок площею 0,6460 га, який розташований на території Воле-Баранецької
сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній
ділянці площею 0,7387 га;
•
Ставок площею 0,2813 га, який розташований на території Воле-Баранецької
сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній
ділянці площею 0,3644 га;
•
Ставок площею 0,5643 га, який розташований на території Воле-Баранецької
сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній
ділянці площею 0,7863 га;
•
Ставок площею 1,5189 га, який розташований на території Воле-Баранецької
сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній
ділянці площею 1,7663 га.
Останній день прийому заяв - 03.12.2019р. до 16 год.30 хв.
Джерело: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації
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Зареєструйте своє право на землю!

З метою виконання Указу Президента України від 22.07.2019 року
№ 542/2019 «Про заходи щодо протидії рейдерству», Головне управління
Держгеокадастру у Львівській області звертає увагу громадян, органів державної
влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій Львівської
області на необхідності внесення до Державного земельного кадастру відомостей
про земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004
року та посвідчене відповідними державними актами та договорами оренди.
Радимо всім землевласникам та землекористувачам, які господарюють на
своїй землі на підставі документів виданих до 2004 року перевірити статус своєї
земельної ділянки на Публічній кадастровій карті. У разі, якщо ділянка відсутня
на карті рекомендуємо Вам звернутись до розробників документації із
землеустрою для замовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Якщо у Вас залишаються запитання Ви можете звернутись за консультаціями та
довідками до найближчого підрозділу Держгеокадастру у Вашому регіоні.
Звертаємо Вашу увагу що державна реєстрація земельної ділянки не лише
запобігатиме рейдерському захопленню землі та забезпечить належний захист
Ваших прав, а й значно спростить процедури переоформлення земельної ділянки
у майбутньому, що зекономить Вам та Вашим нащадкам час для повноцінного
розпорядження землею. Адже при вчиненні будь-яких правочинів щодо
земельних ділянок (продаж, дарування, передача в оренду, кредит під зіставу
земельної ділянки тощо) буде необхідна попередня держреєстрація з
присвоєнням кадастрового номера. Як бонус, після здійснення держреєстрації,
при майбутньому переоформленні, здійсненні правочинів щодо земельної
ділянки, достатньо буде лише юридичних документів при зміні власника.
Довідково: Відомості про земельні ділянки, що містяться в Державному
земельному кадастрі України є відкритими та опубліковані в мережі інтернет на
веб-сайті Публічна кадастрова карта (www.newmap.land.gov.ua). Відповідно
власники та користувачі земельних ділянок право на які оформлено після 2004
року можуть переглянути та перевірити інформацію про земельну ділянку за
допомогою сервісів Публічної кадастрової карти. Пошук земельної ділянки
здійснюється за кадастровим номером або за місцезнаходженням земельної
ділянки.
Джерело: www.land.gov.ua
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Міжнародний досвід
нормативно-правового регулювання системи
реєстрації сільськогосподарських виробників
в контексті їх державної підтримки
та формування ринку землі

Олександр
Митченок,
учений
НДІ «Украгропромпродуктивність» м.Київ

секретар

У міжнародній практиці застосовується декілька моделей реєстрації
сільгоспвиробників для цілей ідентифікації реципієнта державної підтримки.
В країнах ЄС це комплексна система, яка складається з декількох підсистем та
адмініструється спеціальним державним органом (виплатна агенція). В США це
низка окремих систем, що адмініструються різними службами, які забезпечують
взаємодію між такими системами. В Канаді це даульна система юридичної
реєстрації (зокрема для фізичних осіб) та забезпечення інституційного зміцнення
аграрного сектору.
В цілому ж характерним для всіх моделей є залежність структури та способу
їх формування від нормативно-правового забезпечення соціально-економічного
розвитку
села,
продовольчої
безпеки
країни,
невиснажливого
сільськогосподарського виробництва та ефективного використання бюджетних
коштів.
Враховуючи викладене, необхідно зазначити основні принципи формування
та елементи системи реєстрації сільгоспвиробників (у т.ч. одержувачів державної
підтримки).
І. Умовно система реєстрації розділена на дві складові – юридичну
реєстрацію (у т.ч. для формалізації бізнесу) та реєстрацію для підтвердження
відповідності критеріям участі в державних програмах підтримки.
Реєстрація для оформлення або формалізації бізнесу проводиться шляхом
внесення даних до реєстру юридичних осіб та/або реєстру податкових служб
та/або до спеціалізованого реєстру сільськогосподарських виробників.
28

2019 / № 19 (114)

Приклад: Закон Провінції Онтаріо (Канада) «Про реєстрацію фермерів та
організацію об’єднань виробників» зобов’язує всіх суб’єктів (крім малих
виробників) щорічно подавати інформацію для їх включення в реєстр фермерів.
В Литві у 1999р. Законом «Про фермерське господарство» (№ VIII-1159)
визначено,
що
фермерським
господарством
вважається
суб’єкт,
зареєстрований у відповідності до цього Закону, який не має статусу юридичної
особи. Цим же законом встановлені мінімальні критерії до суб’єкта для
можливості його реєстрації фермерським господарством та основні умови
включення та виключення з Реєстру (стаття 11 Закону Про фермерське
господарство – мінімум 1 га або дохід обсягом не менше 40 прожиткових
мінімумів на рік. Дохід від сільськогосподарської діяльності повинен становити
не менше 50% річного доходу) Адміністратор Реєстру – Мінагрополітики.
Реєстратори – регіональні аграрні департаменти. Через 3 роки прийнято Закон
«Про розвиток сільського господарства та сільських територій» (№ IX-987),
який передбачив створення системи адміністрування та контролю (стаття
25). З метою ефективного функціонування системи адміністрування та
контролю державної підтримки статтею 24 цього Закону передбачено
утворення реєстру сільськогосподарського та сільського бізнесу.
ІІ. Практично в усіх країнах існують відмінності в процесі реєстрації
окремих категорій сільськогосподарських виробників.
Залежно від розміру та/або організаційно-правової форми отримувача
держпідтримки, а також виду програми підтримки законодавство
може
визначати спрощену систему реєстрації та/або подання заявок на участь в
державних програмах.
Приклад: Закон США Про розвиток сільських територій та фермерства
(Consolidated Farm and Rural Development Act) вимагає від виконавчих органів
запровадити спрощений процес та форму подання заявок для визначених цим
Законом окремих програм (гранти та перекредитування). Окрім того на
законодавчому
рівні
закріплена
низка
пом’якшень/виключень
для
сільськогосподарських виробників у складі членів сім’ї (для сімейних ферм). Для
фізичних осіб/фермерів одноосібників (sole trader) юридичної реєстрації не
вимагається, натомість обов’язковою є реєстрація в податкових органах та
подання під час оформлення заявки на участь у програмі ідентифікаційного
номера платника податків. Юридичні особи зобов’язані повідомити
ідентифікаційний номер роботодавця.
В Канаді сільгоспвиробники з річним доходом нижче 7 000 доларів не
зобов’язані реєструватись.
В Англії підприємець, який провадить підприємницьку діяльність під своїм
іменем (Sole trader), не зобов’язаний проходити юридичну реєстрацію.
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Регламентом № 1307 (розділ V) передбачена спеціальна процедура участі
малих виробників в спеціалізованій державній програмі підтримки, що
відповідним чином впливає на процедуру їх реєстрації та контролю.
В Сербії для малих виробників (по суті фізичних осіб та/або сімейних ферм)
з річним доходом до $40 тис. передбачена особлива процедура реєстрації без
необхідності включення до бізнес реєстру, однак для цілей отримання державної
підтримки з необхідністю здійснення реєстрації в реєстрі фермерів.
ІІІ. Реєстр фермерів або база даних про сільськогосподарських виробників та
одержувачів державної підтримки є надбудовою, породженою базисною системою
державного управління в АПК. Враховуючи необхідність виконання базових
вимог щодо планування, обґрунтування та освоєння бюджетних коштів, система
реєстрації сільгоспвиробників та/або одержувачів державної підтримки
вибудовується таким чином щоб максимально охопити елементи аналітики,
моніторингу, контролю, взаємодії баз даних, екологічних вимог тощо.
Приклад: в ЄС Регламент 1307 вимагає від країн-членів забезпечити
створення та підтримку комплексної системи адміністрування та контролю з
урахуванням еволюції та удосконалення системи державної підтримки та з
урахуванням потреби ідентифікації «екологічних угідь».
Параграфом 781.1 частини 7 (сільське господарство) Федерального Кодексу
Законів США створена система збору інформації щодо іноземних інвестицій в
сільськогосподарські землі. Цим же параграфом зобов’язано іноземних осіб
звітувати про придбання / володіння / користування с-г землями в США.
IV. Природа та зміст утворення/підтримки системи реєстрації виробників в
контексті реалізації державних програм випливають із нормативних вимог до
уповноважених органів (в ЄС – виплатні агенції, в США – служби Міністерства
сільського господарства) забезпечувати:
- сприяння та полегшення доступу сільгоспвиробників до державної
підтримки (Канада, Литва);
- організацію та якісне проведення переписів, що в подальшому впливає на
формування бюджету підтримки тих чи інших секторів/галузей/сфер/регіонів
тощо;
- облік, аналіз та узагальнення типових даних задля їх використання при
розробці аграрної політики (ЄС, США, Канада);
формування бази даних для верифікації (підтвердження) відповідності
заявника встановленим критеріям (США, ЄС, Канада);
- контроль використання бюджетних коштів та виявлення/попередження
зловживань, шахрайства і нецільового використання коштів (Канада, ЄС, США);
- реалізацію спеціалізованих програм підтримки, зокрема малих виробників
чи певних галузей;
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- моніторинг та звітування про ефективність імплементації державних
програм підтримки;
- інформування громадськості про ефективність використання бюджетних
коштів, ступінь досягнення задекларованих цілей, одержувачів державної
допомоги;
- реалізацію інших специфічних функцій.
Приклад: в Канаді такою функцією є справедливе та прозоре фінансування
організацій/об’єднань сільгоспвиробників шляхом зобов’язання сільгоспвиробника
з річним доходом понад 7,000 канадських доларів під час проходження процедури
реєстрації визначати організацію/об’єднання сільгоспвиробників, на користь
якого здійснюватиметься перерахунок реєстраційного внеску.
В США фермерам, зареєстрованим в Реєстрі Farm Service Agency,
надається право обирати місцеві репрезентативні органи (членів місцевої Ради
FSA), що впливає в подальшому на визначення програм та обсягу їх фінансування
в межах цієї місцевості.
V. Для більшості країн, охоплених аналізом, характерне законодавче
закріплення норм, спрямованих на дотримання умов та/або вимог програм
підтримки всіма учасниками процесу їх реалізації (державними органами влади
на рівні із суб’єктами господарювання), а не вимог до суб’єкта господарювання
здійснити процедуру реєстрації.
Законодавство більшості вивчених країн здебільшого вимагає від
сільгоспвиробників для отримання державної допомоги надавати інформацію
згідно форм та у порядку, затвердженими уповноваженими органами.
В доповнення, законодавство забороняє уповноваженим органам здійснювати
бюджетні виплати до завершення верифікаційної процедури та/або
адміністративної перевірки (крім визначених законами випадків авансових
виплат).
Приклад: частина 2 статті 75 Регламенту ЄС 1306 прямо забороняє
здійснювати виплати (крім окремих авансових виплат) до завершення процедури
верифікації згідно статті 74 цього ж Регламенту, яка в свою чергу зобов’язує
проводити систематичну адміністративну перевірку та вибіркові обстеження
суб’єктів.
Закон США Про сільське господарство 2014 р. (пункт е параграфу 1400.2
стосовно державних програм Служби підтримки фермерів) забороняє надавати
підтримку до визначення відповідності поданої інформації встановленим формам
та критеріям відповідності.
В Канаді лише особи з реєстраційним номером (крім виключень з релігійних
переконань) мають право на отримання державної допомоги.
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В Литві закон «Про фермерське господарство» (1991 р.) визначає механізм
реєстрації фермерського господарства в спеціалізованому Реєстрі фермерських
господарств. Така реєстрація є умовою отримання права на державну допомогу.
Проте зазначена реєстрація (фермера - фізичної особи без права юридичної
особи) є по суті механізмом юридичної формалізації суб’єкта (на кшталт
українського механізму реєстрації фермерського господарства без права
юридичної особи). Починаючи з 2002 р. Законом «Про сільськогосподарський та
сільський розвиток» утворено комплексну систему адміністрування та
контролю (за зразком законодавства ЄС), а також утворено Реєстр
сільськогосподарського та сільського бізнесу.
В міжнародній практиці (в рамках охоплених аналізом країн) відсутні прямі
норми, які встановлюють залежність між одержанням сільгоспвиробником
бюджетних дотацій та фактом включення в реєстр одержувачів державної
допомоги. Натомість в окремих випадках передумовою набуття права на
державну допомогу є наявність реєстраційного номеру юридичного реєстру
сільгоспвиробника, а не реєстру отримувачів (Farm Registration and Farm
Organizations Funding Act, 1993, провінція Онтаріо, Канада).
Таким чином ні в країнах, де обов’язкова реєстрація закріплена законом, ні в
країнах з процедурою підтвердження заявником відповідності вимогам програм
законотворець не вводить поняття реєстру одержувачів державної допомоги.
Такий підхід обумовлений необхідністю уникнення додаткових регуляторних
процедур, завданням посилення спроможності уповноважених органів, а також
функціональними потребами самої бази даних та системи контролю.
VI. Багатогранність та комплексність вимог/критеріїв, а подекуди додаткові
регуляторні обмеження доступу до державної підтримки унеможливлюють
ефективну діяльність уповноважених органів без комплексної (інтегральної)
системи збору/опрацювання даних.
У зв’язку з цим в міжнародній практиці поширене об’єднання реєстраційних
процедур, передбачених законодавством щодо землекористування, екологічних
вимог, безпечності продукції тощо.
Важливим критерієм відповідності для отримання державної підтримки є
комплексні екологічні вимоги до сільськогосподарської діяльності. Наявність
таких вимог, виключень та особливостей зобов’язує уповноважені органи
забезпечувати постійний контроль за їх дотриманням, що відповідним чином
вимагає адекватної за змістом та функціональними можливостями бази даних.
Приклад: в ЄС такою комплексною вимогою є «взаємне дотримання
зобов’язань» (cross-compliance) в частині базових екологічних вимог, серед яких –
диверсифікація сівозміни (вирощування декількох культур), утримання постійних
пасовищ, формування екологічних зон, збереження біорізноманіття та
ландшафту.
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Правову основу сгоѕѕ-сomplianсe складають норми 19 правових актів ЄС щодо
обов'язкових вимог по веденню господарства, контроль за дотриманням яких
впливає на обсяг інформації при проходженні реєстрації.
Водночас окремі категорії виробників (малі виробники відповідно до розділу V
Регламенту № 1307) звільненні від зобов’язань щодо дотримання принципів (crosscompliance), що відповідним чином впливає на особливості їх реєстрації,
формування бази даних та перевірки.
В США одним з ключових екологічних критеріїв є відповідність вимогам
консервування високо-ерозійних або болотних ґрунтів. З цією метою фермери
зобов’язані заповнювати додаткові реєстраційні форми, проходити сертифікацію
та погоджувати з уповноваженим органом плани консервування земель, що
вимагає підтримки системи геопросторових даних.

В окремих країнах обов’язковою умовою для включення до бази даних
сільгоспвиробників (або реєстру фермерів) є реєстрація даних про тварин та
птицю, що утримується господарством (господарствами).
Приклад: у Великобританії під час реєстрації в базі даних виплатних агенцій
виробник зобов’язаний окремо надати інформацію про утримуваних тварин та
птицю, за результатами якої виробнику присвоюються реєстраційні номери
земельних ділянок (на кожну ділянку з радіусом 10 миль, на якій утримуються
зазначені сільськогосподарські та/або дикі тварини). Зазначені реєстраційні
номери використовуються виплатними агенціями для відслідковування руху та
фактичної кількості тварин в процесі опрацювання заявок на гранти та субсидії, а
також в контексті запобігання поширенню хвороб.
VII. Первинність законодавчого врегулювання вимог та критеріїв ведення
сільськогосподарської діяльності визначає вторинну специфіку формування бази
даних (реєстру/реєстрів) та її нормативне врегулювання. Водночас, законодавчі
вимоги щодо забезпечення розпорядником коштів контролю та моніторингу
визначають специфіку та необхідність збирання широкого кола даних такими
розпорядниками.
У зв’язку з необхідністю виконання визначених законодавством функцій
планування, прогнозування, звітування, контролю тощо, реєстр фермерів виступає
зонтиковим інформаційним додатком для всіх підсистем, які можуть містити
необхідні дані.
Приклад: в країнах ЄС реєстр фермерів включає всі системи даних, таких як
Комплексна система адміністрування та контролю (IACS), Інформаційна система
ідентифікації земельних ділянок (LPIS), реєстр виробників органічної продукції
тощо.
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В США Законом
Про сільське господарство 2014 р. зобов’язано
Міністерство сільського господарства подавати більше 20 системних звітів до
Конгресу США (у т.ч. річні звіти ефективності окремих програм, звіти щодо
застосування окремих критеріїв/лімітів, цінові звіти, виявлення шахрайства
тощо).
Однією із широко поширених законодавчих вимог до системи розподілу
бюджетних коштів є унеможливлення штучного утворення (розподілу) суб’єктів
господарювання задля отримання державної допомоги. З цією метою
законодавство багатьох країн встановлює специфічні вимоги до змісту інформації,
яку заявник подає для отримання державної допомоги залежно від його
організаційно-правової форми. Створювана інформаційна база даних та система
ідентифікації отримувачів державної допомоги покликані забезпечити виконання
принципів доступності (для більшої кількості одержувачів), справедливості та
пропорційності при розподілі коштів. Такий же принцип застосовується і для
визначення ступеня відносин між різними суб’єктами господарювання
(заявниками) з метою уникнення субсидування двох або більшої кількості
споріднених структур.
Приклад: законодавством США передбачене за потреби відстеження
юридичних осіб-отримувачів державних дотацій в АПК до 4 рівня материнських
компаній або компаній з корпоративними правами (пов’язаних осіб).
У Великобританії підприємства зобов’язані подавати дані про всіх осіб, що
володіють корпоративними правами заявника. В Англії заявник повинен подати
інформацію про всіх осіб (партнерів бізнесу та відповідальних осіб), які
вважаються пов’язаними з іншими особами, що також звертаються за
державною підтримкою.
В Сербії наразі пов’язані особи відслідковуються до 3 рівня зв’язку. Під час
впровадження такої системи постала проблема визначення пов’язаних осіб за
межами країни, зокрема в офшорних зонах. З метою розв’язання цієї проблеми
ЄС надав доступ уповноваженим органам до бази даних ЄС, тим самим
дозволивши ідентифікацію власників в офшорних зонах.
VIII. Однією з ключових вимог до уповноважених органів в процесі
імплементації бюджетних програм є обов’язковість оприлюднення інформації та
гарантування доступу до неї для громадськості. В законодавстві проаналізованих
країн закріплені прямі норми, які зобов’язують уповноважений орган
оприлюднювати інформацію щодо державної підтримки, а також визначають
предмет інформації та методи її оприлюднення. Зазначені норми опосередковано
зобов’язують уповноважені органи формувати та підтримувати відповідну
аналітичну базу даних з характеристиками виробників.
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Приклад: Регламент ЄС № 702/2014 (стаття 9) вимагає від країн-членів ЄС
в обов’язковому порядку оприлюднювати на спеціалізованому сайті, присвяченому
державній підтримці інформацію про особливості отримання такої підтримки а
також про кожну особу, яка отримала понад 60 тис. євро у сфері первинного
аграрного виробництва. Водночас, з метою усунення дублювання зазначена
інформація можу бути оприлюднена відповідно до вимог Регламенту
№ 1306/2013.
Регламент ЄС № 1306/2013 (статті 111-114) зобов’язує країни-члени
щорічно публікувати перелік бенефіціарів підтримки (крім випадків, коли сума
отриманих коштів не перевищує 1250 євро, або суми, передбаченої для учасників
спеціалізованої програми підтримки малих фермерів).

IX. Процедура реєстрації на операційному рівні зазвичай розподілена на два
етапи.
Перший етап реєстрації є формою верифікації суб’єкта (присвоєння номера,
прив’язка земельних ділянок або с-г тварин тощо) та створення для
сільгоспвиробника власного «профілю» (або «аккаунту»/сторінки) в базі даних
уповноваженого органу для отримання доступу до послуг та продуктів (такими
продуктами є програми державної підтримки). Другий – безпосереднє подання
формуляра заявки для отримання державної допомоги. Водночас перший етап на
законодавчому рівні може визначатись достатньою підставою для здійснення
прямих виплат.
Приклади: В Канаді для внесення до бази даних необхідно під час реєстрації
подати дані щодо назви, адреси, контактів бізнесу; назву та місце
розташування фермерських об’єктів, що управляються бізнесом; ім’я, адресу та
контакти: (і) особи, яка здійснює оперативне управління бізнесом у випадку,
якщо це фізична особа, або (іі) партнерів-управлінців, якщо бізнес знаходиться
під спільним управлінням (partnership), або (ііі) офіційна особа корпорації, яка
управляє бізнесом; назву асоціації виробників, яку фермер бажає підтримувати
внесками тощо.
В Англії процес реєстрації передбачає на першій стадії верифікацію особи
та реєстрацію персональних даних (ім’я, адреса, email), за результатами якої
особі присвоюється номер клієнта (Customer Reference Number (CRN)). На другій
стадії реєструються дані про бізнес, а саме:
- назва бізнесу, юридична адреса та електронна пошта;
- організаційно-правова форма бізнесу (одноосібник, партнерство, компанія,
асоціація тощо);
- для тих, хто планує вносити заявку на участь в державних програмах –
деталі банківського рахунку.
Залежно від форми бізнесу присвоюється відповідний реєстраційний номер,
який дає можливість завершити процес створення профайлу/аккаунту.
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В США всі заявники повинні подати до уповноваженого органу дві форми –
інформацію про учасників/членів фермерського господарства або підприємства
та операційний план господарства. Фізичні особи при реєстрації верифікуються
за номером соціального страхування (social security number), юридичні особи –
номер платника податків або номер роботодавця.
X.
Добровільний
характер
реєстрації
в
більшості
країнах
підсилений/доповнений додатковими стимулами для бізнесу, який здійснив
реєстрацію.
Приклад: в Канаді реєстрація надає фермеру право кваліфікуватись на
податкову пільгу, яка дозволить сплачувати лише 25% від муніципального
податку на землю.
В США - право обирати членів місцевих репрезентативних органів.
Не дивлячись на добровільний характер реєстрації сільгоспвиробників в базі
даних уповноважених органів, подання заявки на отримання державної допомоги
за більшістю програм неможливе без отримання підтвердження про проходження
реєстрації та присвоєння ідентифікаційного номера.
Приклад: в Англії будь-який виробник може прийняти рішення про
реєстрацію в системі виплатної агенції. Водночас, виробник зобов’язаний пройти
реєстрацію якщо він:
- здійснює експортно-імпортні операції продукцією АПК;
- утримує ВРХ з веденням записів про рух тварин;
- подає заявку на отримання державних виплат та/або грантів;
- фізична чи юридична особа, яка планує діяти як уповноважена особа іншої
особи для цілей реєстрації.

XI. Законодавство більшості країн, охоплених зазначеним аналізом,
імперативно вимагає від уповноважених органів та/або адміністраторів щорічно
проводити оцінювання або підтвердження права сільгоспвиробника на отримання
державної допомоги.
Водночас виробники звільняються від обов’язку щорічного подання заявок (за
визначеними програмами) за умови незмінності характеристик виробника. Окрім
того для спрощення процедури подання можливе затвердження однієї комплексної
форми заявки на участь у декількох програмах.
Приклад: В ЄС Регламент 1306 (стаття 72) делегує країнам-членам право
визнавати дійсними попередні заявки на участь у програмі, якщо заявник
підтверджує відсутність змін. Це ж стосується і можливості внесення
виробником корегувань до минулорічної заявки (замість подання нової у новому
бюджетному році).
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Цим же Регламентом дозволено встановити єдину форму заявки на участь в
усіх чи частині державних програм.
Приклад, в США відповідно до параграфа 795.5 Зводу Федеральних
нормативних актів підтвердження (визначення) права фізичної та юридичної
особи на державну допомогу має бути здійснене до 1 березня кожного року (якщо
інша дата не передбачена програмою підтримки). Водночас, у випадку
відсутності змін у діяльності виробника (заявника) актуальними вважаються
раніше подані реєстраційні формуляри. В Канаді виробники щорічно зобов’язані
оновлювати дані в реєстрі фермерів.
XII. Належне вирішення в правовій доктрині та законодавстві багатьох країн
отримала проблема визначення ознак «сільгоспвиробника» та/або реципієнта
державної підтримки. Такими ознаками слугує низка абсолютних та відносних
критерії, відповідність яким гарантує особі статус сільгоспвиробника та
можливість отримання державної допомоги (натуральні та/або умовно-натуральні
або трудові).
В
більшості
країнах
законодавство
для
отримання
статусу
виробника/реципієнта
вимагає
від
суб’єкта
здійснення
активної
сільськогосподарської діяльності або забезпечення суттєвого особистого внеску
(фінансового, матеріального, адміністративного тощо) у ведення бізнесу. Такий
принцип застосовується для унеможливлення державної підтримки «сплячих»
та/або неефективних виробників.
Приклад: В ЄС відповідно до Регламенту №1307 мінімальними критеріями
для отримання прямих виплат є наявність землі не менше 1 га та здійснення
активної діяльності (статті 9-10).
В Литві до вступу в ЄС згідно Закону «Про фермерське господарство»
такими критеріями були наявність не менше 1 га землі, або річний дохід на рівні
40 прожиткових мінімумів. Дохід від сільськогосподарської діяльності повинен
перевищувати 50% сукупного доходу (або 25% у випадку диверсифікації
діяльності за рахунок бізнес-туризму та ремесла).
В США Закон Про сільське господарство (2014 р.) (частина №1604)
затвердив критерії суттєвого внеску в активне індивідуальне управління
(‘‘significant contribution of active personal management’’) з метою ідентифікації
особи як одержувача державної допомоги. Критеріями для одноосібника є і)
значний внесок в капітал, обладнання або землю; іі) активна особиста праця або
управління. Для сімейних ферм у випадку відповідності критеріям одного з
подружжя інший також вважається таким, що відповідає вимогам активної
зайнятості. Для об’єднань та підприємств встановлені жорсткіші вимоги.
В США цим же законом виробник позбавлений права на отримання виплат в
рамках програм підтримки цін (price loss coverage payments or agriculture risk
coverage payments) якщо сума базових акрів не перевищує 10 акрів (крім виключень
для соціально вразливих верств та ферм з природніми обмеженнями).
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XIІІ. Зазвичай правові обмеження та регулювання визначають специфіку та
функціональну потребу бази даних (реєстру) про сільгоспвиробників та
одержувачів державної допомоги. У зв’язку з цим необхідно особливо виділити
такі критерії надання державної підтримки, як обмеження виплат «в одні руки»,
передбачення цільової групи одержувачів, спеціалізовані погектарні виплати
тощо, відстеження / контроль яких залежить від наповнення та інтегральності
бази даних (реєстру/реєстрів).
В США законодавство за кожною програмою підтримки встановлює ліміт
виплат «в одні руки». Зазначена норма вимагає від уповноваженого органу
відстежувати пов’язаних осіб та відповідним чином адаптувати систему
реєстрації виробників.
Закон 2014 року Про сільське господарство зобов’язує Міністерство
сільського господарства вимагати від виробників подавати звіти про посівні
площі всіх культур (у випадку участі в товарних програмах підтримки),
а також звіт про виробництво культур (якщо такі культури залучені для
програм страхування).
В ЄС розмір базових виплат залежить від загальної площі угідь (без
врахування роздільних смуг та інших несільськогосподарських угідь), що вимагає
від уповноважених органів вже на етапі реєстрації заявника ідентифікувати
кожен клаптик угідь. В цілому ж законодавство зобов’язує країни-члени
застосовувати механізми прогресивного скорочення прямих виплат понад
150 тис. євро на одне господарств (такий алгоритм обмежить максимальну
суму прямих дотацій (basic payment schemes) обсягом 300 000 євро на одне
господарство).
В ЄС також існує обмеження максимальної виплати за програмою
підтримки малих виробників (не більше 1250 євро). Обмежується також
мінімальна та максимальна площа угідь на рівні 20 та 90 га відповідно для
спеціальної підтримки молодих сільгоспвиробників (молодше 40 років).
В Німеччині та Франції застосовуються програмні обмеження, зокрема
щодо додаткових виплат для перших (20 або 60) гектарів підприємств (аналог
обмеження максимального ліміту для великих підприємств).
В Сербії цільовою групою, яка має право на підтримку, визначено МСБ
(з урахуванням фактору пов’язаних осіб). Відповідно реєстр виробників
формується з урахуванням необхідності ідентифікації до 3 рівня пов’язаних
осіб.
XIV. Стосовно процедурних та операційних особливостей ведення реєстру
(бази даних) та опрацювання заявок на отримання державної допомоги
необхідно виділити наступні обов’язкові елементи та норми:
- законодавче врегулювання визначення дати подання заявки та/або її
оновлення та/або надання супроводжуючих / підтверджуючих документів.
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Приклад: в ЄС Регламент № 1306 уповноважує Єврокомісію додатково
врегулювати це питання, зокрема у випадку якщо кінцевою датою подання є
вихідний чи святковий день.
- визначення порогових значень для оновлення даних реєстраційних форм
та заявок на участь у програмах підтримки (які подаються одноразово при
реєстрації)
Приклад: в США до «критичних» змін в діяльності виробника, про які він
зобов’язаний інформувати шляхом внесення змін у форми, відносяться,
наприклад, збільшення площі угідь на 20% і більше, значна зміна частки
особистого внеску в капітал, розширення сім’ї тощо.
- накладення даних реєстраційної форми на базу даних земельних кадастру,
а у випадку відсутності кадастрових номерів – присвоєння відповідного номеру
земельній ділянці.
- присвоєння (ідентифікаційного) номера за результатами подання
документів для включення до реєстру
Приклад: в США такий номер присвоюється автоматично комп’ютерною
системою.
- обов’язкова адміністративна перевірка (верифікація) заявок на участь у
державних програмах (здійснюється фахівцями інституції, відповідальної за
опрацювання заявок та виплату дотацій);
- вибіркові виїзні перевірки заявників на основі ризик-орієнтованого
підходу визначення вибірки (міністерство або вищий орган затверджують
методологію формування вибірки для виїзних перевірок)
В ЄС Регламент № 1307 зобов’язує країни-члени затвердити план відбору
господарств для перевірок, що вимагає відповідної бази даних для розробки та
обґрунтування методології вибірки;
- затвердження чітких термінів/дедлайнів подання заповнених формулярів
та супроводжуючих документів а також підтвердження виробнику про
отримання зазначених документів;
- передбачення принципу «мовчазної згоди» та чітких дедлайнів для
перевірок уповноваженим органом формулярів та супроводжуючих документів
Приклад: В США згідно підпункту f) частини 1400.2 параграфу 7
Федерального Зводу Актів уповноважений орган протягом 60 днів після кінцевої
дати подання заявок здійснює підтвердження (перевірки) відповідності
заявника критеріям програми. У випадку, якщо процедура підтвердження не
завершена у 60-денний період – заявник автоматично вважається таким, що
успішно пройшов верифікацію;
- передбачення спеціальної процедури подання апеляції виробниками у разі
незгоди з рішеннями уповноваженого органу (виплатної агенції або інших
подібних структур);
- категоризація похибок та/або помилок у реєстраційних формулярах та/або
формах заявок на участь у державних програмах, що в окремих випадках
дозволяє сільгоспвиробнику без санкцій їх виправити;
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- групування видів інформації для публічного доступу та строки
оприлюднення такої інформації;
- взаємозв’язок з іншими базами даних державних структур а також з базами
даних регіонального рівня;
- передбачення можливості подання формулярів заявок після завершення
строку їх прийняття протягом певного періоду часу зі штрафними санкціями
(зменшення суми бюджетних виплат пропорційно терміну подання інформації);
- визначення форс-мажорних обставин (які унеможливили вчасне подання
інформації), а також чіткі обмежені строки та способи інформування про форсмажорні обставини;
- встановлення відповідальності заявника за неподання, недостовірне
подання або навмисне викривлення інформації.
Приклад: параграфом 1308-2 розділу 7 (Сільське господарство) Кодексу
Федеральних Законів передбачено позбавлення сільгоспвиробника права на участь
в державних підтримках терміном: і) на 2 роки якщо особа не відповідає
критеріям активної зайнятості в аграрному виробництві або приймала участь в
організації схеми з метою уникнення подання відповідної інформації або навмисно
приховала інформацію про інтерес іншої особи в аграрному бізнесі заявника; іі)
терміном на 5 років якщо особа навмисно приймала участь в підробці документів
для отримання бюджетних виплат.

-

використання реєстраційних даних іншими ЦОВВ для реалізації
специфічних функцій або для структурного зміцнення сектору.
Приклади: використання для оформлення та/або підтвердження права на
податкові пільги.
В Канаді плата за реєстрацію спрямовується на фінансування об’єднання
сільгоспвиробників, зазначеного заявником при реєстрації. При бажанні
сільгоспвиробник може затребувати від об’єднання повернення сплаченої суми.
Висновки
1. Міжнародна практика свідчить про необхідність формування комплексної
системи реєстрації, моніторингу та контролю, яка інтегрально включає бази даних
про земельні ділянки, тварини, організаційно-правову структуру виробників та їх
власників, обсяги виробництва тощо;
2. Функціональні, фінансові та трудові потреби для подібної системи і
відповідно можливостями залучення зовнішнього фінансування залежать від
рівня встановлених законодавством вимог, критеріїв, лімітів відносно розробки
аграрної політики та надання державної підтримки;
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3. Система реєстрації (порядок, вимоги, форми та ін.) адаптована до
особливостей різних організаційно-правових форм з метою уникнення надмірного
регуляторного навантаження на малих виробників, у т.ч. фізичних осіб;
4. Реєстраційна процедура зазвичай передбачає 2 етапи: 1) фіксація базових
даних для ідентифікації особи; 2) подання встановлених законодавством форм
(заявок) для участі у державних програмах;
5. Охоплення реєстрацією максимального кола виробників досягається низкою
стимулів та додаткових можливостей (управлінські, податкові, інституційні,
фінансові тощо);
6. Законодавче забезпечення системи реєстрації вимагає розробки та
затвердження технічних норм (підтримка системи, менеджмент, процедурні
процеси, вимоги до програмного забезпечення тощо), а також оновлення та
удосконалення особливостей надання державної підтримки.

Конкурс інвестиційних проєктів
для суб’єктів малого бізнесу
на Львівщині
Департамент економічної політики Львівської облдержадміністрації у межах
реалізації Програми підвищення конкурентоспроможності Львівської області
розпочинає конкурс інвестиційних проектів з 5 листопада 2019 року.
Відповідно до Програми суб’єктам підприємницької діяльності,
представникам малого бізнесу, які відповідають вимогам Господарського Кодексу,
з обласного бюджету відшкодовуватимуть частину відсоткової ставки за
кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральні угоди про
співробітництво з департаментом економічної політики Львівської ОДА.
Претендент на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за
кредитами має відповідати таким вимогам:
підпадати під визначення малого згідно з положеннями Господарського
кодексу України; 2) працювати в межах видів діяльності згідно із КВЕД 2010, що
підпадають під перелік усіх груп розділу 16 «Оброблення деревини та
виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із
соломки та рослинних матеріалів для плетіння», розділу 31 групи
31.0 «Виробництво меблів» (крім класу 31.03 «Виробництво матраців», розділу
14 «Виробництво одягу» та розділу 1 «Сільське господарство, мисливство та
надання пов'язаних із ними послуг» (клас 01.25 «Вирощування ягід, горіхів та
інших фруктів»), для малих фермерських господарств. Розділ 10 «Виробництво
харчових продуктів»;3) здійснювати активну господарську діяльність неперервно
не менше 24 місяців; 4) зареєстроване місцезнаходження на території області;
5) не має заборгованості із виплати заробітної плати та сплати податків;
6) виробляти фізичний продукт (самостійно або із залученням підрядних
організацій, але є власником прав інтелектуальної власності).
Детальна інформація: www.loda.gov.ua
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Джерело: www.agrotimes.net
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Оптові ціни на продукцію (станом на 08.11.2019 р.) (1 кг/ грн.)
ПРОДУКТ

мінімальна

середня

максимальна

ПРОДУКЦІЯ РОСЛИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Баклажан синій

12,00

19,80

30,00

Капуста білоголова

3,00

3,00

5,00

Капуста броколі

20,00

21,50

23,00

Кабачок

25,00

27,60

30,00

Картопля стандарт

4,00

9,50

9,50

Морква стандарт

3,00

4,00

5,00

Буряк столовий

5,00

5,50

6,00

Капуста савойська

9,00

12,80

16,00

Огірок короткоплідний

25,00

26,00

27,00

Гарбуз

7,00

7,50

8,00

Помідор сливка

10,00

16,00

20,00

Перець конусоподівбний
Білозерка

10,00

13,50

17,00

Цибуля ріпчаста жовта

6,00

6,80

7,50

Селера корінь

20,00

20,00

20,00

Щавель

30,00

70,00

70,00

Салат

45,00

57,20

70,00

Часник

25,00

40,20

55,00

Виноград білий

28,00

29,00

30,00

Яблуко Чемпіон

9,00

9,50

10,00

240,00

294,00

350,00

Яблуко Муцу

9,00

10,00

15,00

Яблуко Гала

6,50

8,20

10,00

Слива

10,00

15,00

20,00

Лохина

ПРОДУКЦІЯ ТВАРИННИЦТВА ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА

Баранина лопатка на
кістці

110,00

110,00

110,00

Індича печінка

45,00

45,00

45,00

Білий амур жив.

90,00

104,50

119,00

Щука жив.

135,00

135,00

135,00

Складено за даними ТОВ “РСП “Шувар”
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Закупівельні ціни в Україні
на 08.11.2019 р.
Середньозважені ціни закупівлі зернових та олійних
культур в Україні на умовах CPT термінали, EXW
елеватори, CPT переробники, FCA, CPT долар, FOB, DAF.

Гірчиця
Горох

CPT
EXW
CPT
термінал, елеватори, переробник,
грн
грн
грн
11000
6100

5250

13300

Жито1клас

5700
12000

Кукурудза

4482

3797

Льон

10000

11000

CPT
FOB,
DAF,
CIF,
термінал,
дол.США дол.США дол.США
дол.США

5100

Гречка
Коріандр

FCA,
грн

185

12500

500

11500
3175

154

163

145
9000
5350

9000
5000

Оліякукурудзяна

650

Оліясоняшникова

16000

600

Просо

7258

500

пшениця1клас

250

Пшениця2клас

5462

4654

4650

Пшениця3клас

5442

4532

Пшениця4клас

5307

4564

191

188

4563

190

181

4600

186

Пшениця6клас
Ріпак1клдо35мкмбез
ГМО
Ріпак2клвід35мкмбез
ГМО
РіпакзГМО

4700

200

3725
11500

385

388
9950

Соєваолія

17000

Соняшник

9000

8655

Соргобіле

4200

3633

Соя

8363

8057

СоябезГМО

7850

6300

8333

8450

8150

680

341
350

Тритікале
Чечевиця
шротсоєвий

4000

Шротсоняшниковий

5600

Ячмінь

200
440

Макухаріпакова
Нут
Овес

152

350

3550
9300
395

4775

Джерело: www.graintrade.com.ua

4064

182
4050

200
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Назвазаходу

XII Всеукраїнська
конференціяз
міжнародноюучастю
“Молочнийбізнес-2019”

Дата проведення

Місце проведення

Детальніша інформація

20листопада 2019р

м. Київ,
Прем’єр Готель“Русь”,
вул.Госпітальна,4

www.infagro.com.ua

www.oilfat-forum.com

III Міжнародна
конференція
«Сучаснітехнології
соєвоїіндустрії»

20- 21 листопада
2019р

м. Київ,
ГотельЕкспресс,
БульварТ.Шевченка,
38/40

Конференція
«Feed Industry 2019»

21 листопада2019р

м. Київ

www.insightex.org

м.Вінниця,
Вінницькаобласна
філармонія,
Хмельницькещосе, 7

www.agrotimes.net

www.agrotimes.net

Міжнароднийфорум
«Промисловеягідництво 26 листопада2019р
2019»
Міжнароднийфорум
«Інтенсивнийсад2019: кісточкові»

28 листопада2019р

м.Вінниця,
Вінницькаобласна
філармонія,
Хмельницькещосе, 7

Першийземельний
форум«Доступдо
фінансів ілізингу»

29 листопада2019р

м.Київ,
Готель“Україна”,Алея
Героїв Небесної Сотні, 4

www.eucon.ua

3-4грудня2019 р.

м.Київ,
Готель
“Інтерконтиненталь”,
вул.Вулика
Житомирьска,2А

www.adamsmithconferences.com

05грудня 2019р

м.Київ

www.doagro.in.ua

17-20грудня 2019р

с.Київ,
Готель“Софіївський
Посад”,
вул.Київська, 81/2

www.travelite.com.ua

МіжнароднийФорум
АдамаСміта2019
«Управління приватним
капіталом вУкраїні»
XI Міжнародна
конференція«Ведення
агробізнесувУкраїні»
Конференція «Точне
ґрунтознавство та
управління зональністю
полів».
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